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Postboks 8011 Dep Einar Gerhardsens plass 3 22 24 90 90 
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0030 Oslo  Org no. Telefaks 
Torunn Omland 
Granlund 
22 24 84 79 

  983 887 406 22 24 95 78  
 

Se vedlagte adresseliste 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 200602512-/TOG 04.04.2006 

 

Høring angående nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Vedlagt er sluttrapport fra Sosial- og helsedirektoratets kvalitetsregisterprosjekt. 
Sluttrapporten er basert på opprag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 
tildelingsbrevet for 2005. Sosial- og helsedirektoratet har også i oppdrag å utarbeide 
utkast til forskrift for samtykkebaserte nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og 
foreslå hjemmelsgrunnlag for øvrige registre. Leveringsfristen for dette delprosjektet er 
1. mai 2006.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at det er aktuelt å omtale 
problemstillingene som er gjennomgått i Sosial- og helsedirektoratets arbeid, i Nasjonal 
helseplan. Med dette som utgangspunkt inviteres høringsinstansene til å gi merknader 
til vedlagte rapport. Departementet anser medisinske kvalitetsregistre som et viktig 
verktøy i klinisk kvalitetsutvikling. Siktemålet med oppdraget som er gitt til Sosial- og 
helsedirektoratet er å styrke eksisterende registre og avdekke områder hvor det er 
behov for nye registre. På denne bakgrunn vil vi særlig invitere til at det gis merknader 
angående kvalitetsregistrenes hovedformål og supplerende formål, samt hvordan 
formål bør påvirke opplegg for eierskap og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. For øvrig inviteres dere til å gi tilbakemeldinger på de deler av 
rapporten dere finner hensiktsmessig. Av hensyn til arbeidet med Nasjonal helseplan 
settes frist for tilbakemelding til 15. mai 2006. Dersom spørsmål, kontakt Torunn 
Omland Granlund på e-post (tog@hod.dep.no) eller telefon (22 24 84 79).  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Heidi Langaas e.f. 
avdelingsdirektør 
 Torunn Omland Granlund 
 rådgiver 
Kopi: Sosial- og helsedirektoratet 

Vedlegg 2 



Side 2 
 

 
Adresseliste 
 
Helse Nord RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Sør RHF 
Helse Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Nasjonalt folkehelseinstitutt 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
SINTEF Helse v/Norsk pasientregister 
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) 
Den norske lægeforeningen 
Norsk sykepleierforbund 
Kontaktforum for brukerne i spesialisthelsetjenesten 
Medisinsk fakultet, Universitetet i Tromsø 
Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen 
Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo 
Medisinsk fakultet, Universitetet i Trondheim 
De 50 nasjonale og regionale medisinske kvalitetsregistre som er inkludert i 
Kunnskapssenterets rapport ”medisinske kvalitetsregistre i Norge – identifisering og 
kartlegging av eksisterende registre” (sendt på e-post).  
 
 


